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Zondag 14 augustus 2022 
Bij deze dienst 
Zondag 14 augustus, de 9e zondag van de zomer. Vanmorgen gaat ds. Reinder Reitsma bij ons voor. De lezingen zijn uit  
Jacobus 1 : 19 – 25, waar boven staat : ‘Geloven en doen’ en de evangelielezing is uit Lukas 10. 
Een fijne zondagse dienst gewenst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of livestream.  
 
Zondag 14 augustus 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Reinder Reitsma 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Oane Zuidema  / diaconie : Elly de Wind en Tia Ammeraal / organist: Otto Roelofsen 
Lector:   Neeltje Hiemstra /  Schriftlezingen: Jacobus 1 : 19-25  en Lucas 10 : 25 -42 
Kindernevendienst Alie Zuidema   / kinderoppas: Boukje Bruinsma 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda  
 
Collecte:  De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar de  
Mevr. W. de Groot- Kroese, ( i.v.m. haar gezondheid ) en naar  
Dhr. en mevr. De Groot- Loonstra, ( i.v.m. hun beider gezondheid ) 
Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de 
kerkenraad alvast heel hartelijk dank. 
 

Meeleven: 
- Mevr. Aaf Switynk-Visser, werd afgelopen week voor de derde keer aan haar been geopereerd. Een ontsteking was de 

reden. Als alles gaat zoals gehoopt, gaat mw. Switynk a.s. maandag weer terug naar de Noorderbreedte om verder te 
revalideren. Wij wensen haar heel veel sterkte, maar bovenal een goed herstel.  

- Wij denken hierbij ook aan de andere zieken in onze gemeente en wensen hen veel sterkte, kracht en troost van onze 
Hemelse Vader.  

 
Overlijdensbericht: 

- Afgelopen dinsdag 9 augustus overleed na een afnemende gezondheid ons gemeentelid Jacob Brunia, roepnaam Jaap, 
in de leeftijd van bijna 83 jaar. Het gezin Brunia heeft heel lang aan de Groen van Prinstererstraat gewoond tot het niet 
meer ging en Jaap naar de Spiker verhuisde. De laatste tijd verbleef hij in de Batting, waar hij ook is gestorven. De 
afscheidsdienst is maandag 15 augustus in uitvaartcentrum Herlinghe. Vanaf 10.30 is er gelegenheid tot condoleren. Wij 
wensen zijn kinderen, kleinkinderen en allen die verdriet hebben om het heengaan van Jaap Brunia heel veel sterkte en 
troost in deze dagen van afscheid en rouw.  

 
Ter bemoediging: 

Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht, 
leid Gij mij voort! 
‘k Ben ver van huis en donker is de nacht, 
leid Gij mij voort! 
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, 
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 

        Gezang 230 uit de Hervormde liedbundel 1938 

  
Autorijden: 
Wilt u ook naar de kerk, maar hebt daarvoor vervoer nodig? Onderstaande 
gemeenteleden willen u met alle plezier ophalen! U kunt bellen naar:  
 
Zondag 14 augustus dhr. D. Alberda  tel. 416843  
Zondag 21 augustus dhr. S.J. Switynk  tel. 431161 
Zondag 28 augustus mw. N. Hiemstra  tel. 418685 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie:  God zegenen 
 
Doorgaans hebben wij het gevoel, dat de preek het hoogtepunt van een kerkdienst is. Toch moeten wij de liederen niet 
onderschatten. ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren!´ zo begint ps.103. God zegenen is het hoogste waar een mens toe kan 
komen. God zegenen, dat is uitspreken: ik ben blij dat U er bent. Ik ben blij dat U bent, zoals U bent. Ik dank U dat U mijn God wilt 
zijn en dat U mij graag ziet. 
 
God is zo groot dat Hij zijn troon niet fundeert op patserij en prestaties, maar op de instemming van kleine mensen. Daarom is niet 
een gouden olympische medaille, maar het zegenen van God het hoogste waar die kleine mens toe kan komen. 
 
Maar dat gaat niet vanzelf. Er zit wrok en onrust in ons, vragen en kritiek. Het kan een lange innerlijke training vergen om zover te 
komen, maar soms wordt het ons plotseling geschonken, dit omarmen van God. 
En elke zondag nemen de liederen ons weer op sleeptouw naar deze bergtop van het menselijke bestaan. Ook vandaag weer. 
 

Cees Glashouwer 
Ps 103: 

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

 
3 Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

 
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Vakantietijd: 
Ds. Teunard van der Linden is afwezig t/m 24 augustus. Ds Tjallingii is er vanaf woensdag 17 augustus weer.  
 
Agenda / activiteiten : 
 
Kerkdiensten in augustus: 
Zondag 21 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. R.J. de Vries, ouderling Aafke van der Zee, organist Eeuwe Zijlstra 
Zondag 28 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. E.K. Zwerver, ouderling Marjan Overdijk, organist Bauke van der Meer 
 
 
Nieuws van de commisie ‘Samen aan tafel’ 
Op woensdag 17 augustus staat onze barbecue gepland. U kunt zich opgeven via de intekenlijst.  
Deze ligt zondag 14 augustus nog achter in de kerk. Als het vervoer voor u een probleem is, kunt u altijd contact opnemen met één 
van de commissieleden ( zie Getijdenstroom nr. 7)   
Plaats : achter het kerkgebouw ‘De Haven’ Noorderkade 2 
Tijd :  start van de barbecue is om 18.00 uur.  Kosten: €12,- per persoon. 

Met een groet mede namens de overage commissieleden  van Anneke Raven 

 
Tsjerkepaed 2022:        

De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 
september open van 13.30 tot 16.30 uur. Organist Kees Schout speelt die middagen afwisselend 
op het orgel, zowel in Harlingen als in Midlum. 
In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken  
en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden.  
Op de site van www.tsjerkepaad.nl  is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan  
200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die erfgoed, kunst,  
stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.  


